
О Б Щ И Н С К А    И З Б И Р А Т Е Л Н А    К О М И С И Я   -   Р У С Е 
 
 

П Р О Т О К О Л   № 23 
 
 Днес, 02.10.2015 г. от 17,00 часа в седалището на комисията се проведе заседание на 
ОИК Русе. 
 
 Присъстващи: Асен Станчев, Наталия Маринова, Кинчо Камбуров, Йордан 
Димитров, Невяна Станчева, Александър Корфонозов, Тодорина Михайлова, Елица 
Куманова,  Ибрям Гаваз.  
 

Отсъстващи: Севил Караманова, Боряна Рускова, Десислава Дивчева, Стефан Бонев 
  
 Заседанието се води от Асен Станчев – председател на ОИК Русе 
при следния дневен ред: 

                      
1.  Решение относно утвърждаване образец на бюлетина за общински съветници, 
кмет на община и кметство, при провеждане на изборите на 25.10.2015г. 
както следва: 

                  
 - Утвърждава образец на бюлетина за общински съветници при 
произвеждане на изборите за общински съветници в Община Русе на 
25.10.2015 г. 
- Утвърждава образец на бюлетина за кмет на Община Русе при 
произвеждане на изборите за кмет на Община Русе на 25.10.2015 г. 
- Утвърждава образец на бюлетина за кмет на кметство Мартен при 
произвеждане на изборите за кмет на кметство Мартен на 25.10.2015 г.  
- Утвърждава образец на бюлетина за кмет на кметство Семерджиево при 
произвеждане на изборите за кмет на кметство Семерджиево на 25.10.2015 г.  
- Утвърждава образец на бюлетина за кмет на кметство Ново село при 
произвеждане на изборите за кмет на кметство Ново село  на 25.10.2015 г.  
- Утвърждава образец на бюлетина за кмет на кметство Басарбово при 
произвеждане на изборите за кмет на кметство Басарбово  на 25.10.2015 г.  
- Утвърждава образец на бюлетина за кмет на кметство Долно Абланово при 
произвеждане на изборите за кмет на кметство Долно Абланово на 
25.10.2015 г.  
- Утвърждава образец на бюлетина за кмет на кметство Червена вода при 
произвеждане на изборите за кмет на кметство Червена вода на 25.10.2015 г.   
- Утвърждава образец на бюлетина за кмет на кметство Просена при 
произвеждане на изборите за кмет на кметство Просена на 25.10.2015 г. 
 - Утвърждава образец на бюлетина за кмет на кметство Ястребово при 
произвеждане на изборите за кмет на кметство Ястребово на 25.10.2015 г. 
 - Утвърждава образец на бюлетина за кмет на кметство Бъзън при 
произвеждане на изборите за кмет на кметство Бъзън на 25.10.2015 г. 
 - Утвърждава образец на бюлетина за кмет на кметство Сандрово при 
произвеждане на изборите за кмет на кметство Сандрово на 25.10.2015 г. 



  - Утвърждава образец на бюлетина за кмет на кметство Николово при 
произвеждане на изборите за кмет на кметство Николово на 25.10.2015 г. 
 - Утвърждава образец на бюлетина за кмет на кметство Тетово при 
произвеждане на изборите за кмет на кметство Тетово на 25.10.2015 г. 
 - Утвърждава образец на бюлетина за кмет на кметство Хотанца при 
произвеждане на изборите за кмет на кметство Хотанца на 25.10.2015 г. 

 
2. Обсъждане и вземане на решение по постъпило заявление вх. №                  

193/01.10.2015 г. на Антон Йорданов Антонов за заличаване от списъците за 
избори на  общински съветници на Партия Български Социалдемократи. 

       3.    Входяща кореспонденция. 
       4.    Разни. 
 
       Поради отсъствие на секретаря функциите на секретар на комисията ще 
изпълнява Наталия Маринова – зам.председател на ОИК. 
       

  По точка 1: 
- Утвърждава образец на бюлетина за общински съветници при 
произвеждане на изборите за общински съветници в Община Русе на 
25.10.2015 г. 
- Утвърждава образец на бюлетина за кмет на Община Русе при 
произвеждане на изборите за кмет на Община Русе на 25.10.2015 г. 
- Утвърждава образец на бюлетина за кмет на кметство Мартен при 
произвеждане на изборите за кмет на кметство Мартен на 25.10.2015 г.  
- Утвърждава образец на бюлетина за кмет на кметство Семерджиево при 
произвеждане на изборите за кмет на кметство Семерджиево на 25.10.2015 г.  
- Утвърждава образец на бюлетина за кмет на кметство Ново село при 
произвеждане на изборите за кмет на кметство Ново село  на 25.10.2015 г.  
- Утвърждава образец на бюлетина за кмет на кметство Басарбово при 
произвеждане на изборите за кмет на кметство Басарбово  на 25.10.2015 г.  
- Утвърждава образец на бюлетина за кмет на кметство Долно Абланово при 
произвеждане на изборите за кмет на кметство Долно Абланово на 
25.10.2015 г.  
- Утвърждава образец на бюлетина за кмет на кметство Червена вода при 
произвеждане на изборите за кмет на кметство Червена вода на 25.10.2015 г.   
- Утвърждава образец на бюлетина за кмет на кметство Просена при 
произвеждане на изборите за кмет на кметство Просена на 25.10.2015 г. 
 - Утвърждава образец на бюлетина за кмет на кметство Ястребово при 
произвеждане на изборите за кмет на кметство Ястребово на 25.10.2015 г. 
 - Утвърждава образец на бюлетина за кмет на кметство Бъзън при 
произвеждане на изборите за кмет на кметство Бъзън на 25.10.2015 г. 
 - Утвърждава образец на бюлетина за кмет на кметство Сандрово при 
произвеждане на изборите за кмет на кметство Сандрово на 25.10.2015 г. 
  - Утвърждава образец на бюлетина за кмет на кметство Николово при 
произвеждане на изборите за кмет на кметство Николово на 25.10.2015 г. 
 - Утвърждава образец на бюлетина за кмет на кметство Тетово при 
произвеждане на изборите за кмет на кметство Тетово на 25.10.2015 г. 



 - Утвърждава образец на бюлетина за кмет на кметство Хотанца при 
произвеждане на изборите за кмет на кметство Хотанца на 25.10.2015 г. 

 
При проведеното гласуване се получи следния резултат : 
ЗА – 9 гласа 
ПРОТИВ – няма 
Приема се решение № 156-МИ/02.10.2015 г.  

 
По точка 2 :  

Постъпило заявление с вх. № 193/01.10.2015г. от Антон Йорданов Антонов за 
заличаване от листата на Партия Български Социалдемократи.  

Изменя свое Решение № 128-МИ/21.09.2015 г., като заличава Антон Йорданов 
Антонов, ЕГН 8707055284, от листата на ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ,  
и анулира издаденото удостоверение  № 321-ОС / 21.09.2015 г.   

При проведеното гласуване се получи следния резултат : 
ЗА – 9 гласа 
ПРОТИВ – няма 
Приема се решение № 157-МИ/02.10.2015 г.  

 
По точка 3: 
Запознаване с входящата кореспонденция. 
 Вх. № 194/02.10.2015г. Писмо от ЦИК за сведение. 
 Вх. № 195/02.10.2015г. от ЦИК за това, че ОИК не може да променя начина на 

изписване на бюлетините. 
За сведение. 
 
По точка 4: 
 Няма предложения. 

 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 17:40 часа. 

   
 

 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ПРОТОКОЛЧИК:                      
                       Асен Станчев           Ренял Мустафова 
 
    
    СЕКРЕТАР: 

           Десислава Дивчева   


